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Đơn vị báo cáo : Cồng ty CP Phân lân NC Vãn Điển
Địa chỉ: Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội Mẫu số B 02a - DN

( Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 71 2 / 2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
( Dạng đầy đủ )

Quí II - năm 2017
Đơn vị tính : VNĐ •

Chỉ tiêu Mã
sô'

Thuyết

Q u ý n Luỹ kế từ đầu năm 
đến cuối quý này

minh Năm
nay

Năm
trước

Nãm
nay

Năm
trước

1 2 3

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp 1 01 284.187.060.187 245.417.448.594 703.213.870.561 642.254.310.657

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0
3. Doanh thu thuân vê bán hàng và 
cung cấp dịch vụ (1 0  = 01 - 0 2 ) 10 284.187.060.187 245.417.448.594 703.213.870.561 642.254.310.657

4. Giá vốn hàng bán 11 193.442.852.294 159.333.437.479 536.753.673.572 488.800.022.880

5. Lợi nhuận gộp vê bári hàng vá 
cung cấp dịch vụ (2 0  = 10 -1 1 ) 20 90.744.207.893 86.084.011.115 166.460.196.989 153.454.287.777

6. Doanh thu hoat động tài chính 21 3.030.146.236 4.141.549.013 4.259.200.255 5.701.000.570

7. Chi phí tài chính 22 60.790.771 278.920.770 420.986.391 1.040.708.854

-Trong đó: chi phí lãi vay 23 0 0

8. Chi phí bán hàng 25 67.225.083.961 68.672.564.004 111.618.854.908 105.404.244.159

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 8.859.561.933 8.291.119.752 16.072.223.823 14.750.516.041

10. Lợi nhuận thuân từ hoạt động 
KD
{ 30 = 20 + (21  - 2 2 ) - (2 5  + 26 )} 30 17.628.917.464 12.982.955.602 42.607.332.122 37.959.819.293

11. Thu nháp khác 31 96.408.000 4.757.701.837 190.918.820 4.842.286.553

12. Chi phí khác 32 123.000.000 0 123.000.000

13. Lơi nhuân khác (4 0  = 31 - 3 2 ) 40 96.408.000 4.634.701.837 190.918.820 4.719.286.553

14. Tông lợi nhuận kè toán 
trước thuế (50  = 30 + 40 ) 50 . 17.725.325.464 17.617.657.439 42.798.250.942 42.679,105.846

15. Chi phí thuế TNDN hiên hành 51 VT.30 3.545.065.093 3.523.531.488 8.559.650.189 8.535.821.169

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 0

17. Lợi nhuận sau thuê thu nhập 
doanh nghiệp ( 60 = 50 - 51 - 5 2 ) 60 14.180.260.371 14.094.125.951 34.238.600.753 34.143.284.677

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( * ) 70

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu ( * ) 71



Đơn vị báo cáo : Công ty CP phân lân NC Văn Điển
Địa chỉ : Tam hiệp Thanh Trì Hà Nội Mẩu sô B01a ■ DN

( Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
QUÍ II NĂM 2017

Tại ngày 30 'tháng 06 năm 2017
Đơn vị tính: Đồng

Tài sản Mã sô Thuyết
minh

Sô cuối 
Quí

Số đầu 
năm

1 2 3 4 5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 499.512.466.119 585.709.858.897

(100) = 110 + 120 + 130 + 140 + 150

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 193.973.692.184 142.366.715.224

1. Tiền 111 38.973.692.184 26.366.715.224

2. Các khoản tương đương tiền 112 155.000.000.000 116.000.000.000

n  Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 10.000.000.000 10.000.Ò00.000

1. Chứng khoán kinh doanh 121

2. DP giảm giá chứng khoán kinh doanh(*) 122

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 10.000.000.000 10.000.000.000

m . Các khoản phải thu ngán hạn 130 64.386.560.517 28.376.565.412

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 54.145.068.747 5.078.429.602

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 8.648.126.757 2.851.067.723

3. Phải thu'1101 bộ ngắn hạn 133 •

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 134

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 1.140.813.975 1.140.813.975

6. Phải thu ngắn hạn khác 136 2.346.961.671 21.200.664.745

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137' (1.894.410.633) (1.894.410.633)

8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139

IV. Hàng tồn kho 140 221.498.301.456 365.790.885.902

l.Hàng tồn kho 141 221.498.301.456 365.790.885.902

2. Dư phòng giảm giá hàng tồn kho (* ) 149

V. Tài sản ngán hạn khác 150 9.653.911.962 39.175.692.359

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3.702.373.333 28.401.696.333

2. Thuế GTGT đươc khấu trừ 152 5.858.018.142 5.928.121.825

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 9 3 .5 2 0 .4 8 7 4.845.874.201

4. Giao dich mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154

5. Tài sản ngắn hạn khác 155



rfi V *— *■Tài sản Mã số Thuyết
minh

Sô cuối 
Quí

Số đầu 
năm

• 1 2 3 4 • 5
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 111.309.320.549 113.443.463.407

( 200 = 210 + 220 +230+240 + 250 + 260 )
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
2’ Trả trước cho người bán dài han 212 •

3. Vốn kinh doanh ở đơn vi trưc thuôc 213
4. Phải thu nôi bô dài han 214
5. Phải thu về cho vay dài hạn 215
6. Phải thu dài han khác 216
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219
n . Tài sản cô định 220 11.272.848.305 16.852.792.808
1. Tài sản cố đinh hữu hình 221 11.272.848.305 16.852.792.808
- Nguyên giá 222 171.431.146.407 171.431.146.407
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (160.158.298.102) (154.578.353.599)

2. Tài sản cố đinh thuê tài chính 224
- Nguyên giá 225 •

- Giá tri hao mòn luỹ kế (*) 226
3. Tài sản cố đinh vô hình 227 0 0

- Nguyên giá 228 34.358.162.000 34.358.162:000
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (34.358.162.000) (34.358.162.000)

m . Bất động sản đầu tư 230 0 0
- Nguyên giá 231
- Giá trị hao mòn hiỹ kế (*) 232 •

rv. Tài sản dở dang dài hạn 240 98.005.648.694 94.559.847.049
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài han 241
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở hang 242 98.005.648.694 94.559.847.049
V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 251
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh 252
3. Đầu tư góp vốn vào đơnvị khác 253
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255
VI. Tài sản dài hạn khác 260 2.030.823.550 2.030.823.550
1. Chi phí trả trước dài hạn 261
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 2.030.823.550 2.030.823.550
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263
4. Tài sản dài han khác 268

•

Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200 ) 270 610.821.786.668 699.153.322.304



np V • 9ỉ ài sản Mã sô Thuyết
minh

Sô cuối 
Quí

Sô đầu 
năm

1 2 3 4 5
NGUỚN VỐN

c. NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 3 10  + 330  ) 300 152.723.550.344 233.605.106.378
I. Nợ ngán hạn 310 152.723.550.344 233.605.106.378
1. Phải trả người bán ngắn han 311 • 61.376.364.948 70.063.339.882
2. Người mua trả tiền trước ngắn han 312 96.748.981 360.993.264
3. Thuế và các khoản phải nôp Nhà nước 313 7.222.761.048 14.496.000
4. Phải trả người lao đông 314 29.794.223.440 33.192.336.638
5. Chi phí phải trả ngắn han 315 18.016.000.000 2.143.132.720
6. Phải trả nội bộ ngắn han 316

7. Phải trả theo tiến đô kế hoach hơp đồng XD 317

8. Doanh thu chưa thưc hiên ngắn han 318

9. Phải trả ngắn han khác 319 25.658.515.829 116.805.421.776
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn han 320 •

11. Dự phòng phải trả ngắn han 321 2.500.000.000
12.Quỹ khen thưởng, phúc lơi 322 10.558.936.098 8.525.386.098
13. Quỹ bình ổn giá 323

14. Giao dịch mua bán lai trái phiếu chính phủ 324

n. Nợ dài hạn 330 0 0
1. Phải trả người bán dài han 331 »

2. Người mua trả tiền trước dài han 332

3. Chi phí phải trả dài han 333

4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334 .

5. Phải trả nôi bô dài han 335

6. Doanh thu chưa thưc hiên dài han 336

7. Phải trả dài han khác 337

8. Vay và nợ thuê tài chính dài han 338

9. Trái phiếu chuyển đổi 339 ’

10. Cổ phiếu ưu đãi 340

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341

12. Dự phòng phải trả dài hạn 342

13. Quỹ phát triển khoa học và công nghê 343
•

•



Tài sản Mã sô Thuyết
minh

Sô cuối 
Quí

Sô đầu 
năm

1 2 3 4 5

D - VỐN CHỦ SỞ HŨU ( 400 = 410 + 430 ) 400 458.098.236.324 465.548.215.926

I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22 458.098.236.324 465.548.215.926

1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 376.653.480.000 376.653.480.000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 376.653.480.000 376.653.480.000

- Cổ phiếu ưu đãi 411b
2. Thặng dư vốn cổ phần 412

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413

4. Vốn khác của chủ sở hữu 414

5. Cổ phiếu quỹ(*) 415

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417

8. Quỹ đầu tư phát triển 418 41.686.986.376 30.327.953.768

9.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 3.281.900.000 3.281.900.000

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 36.475.869.948 55.284.882.158

- LNST chưa phân phối luỹ kế đến cuối kỳ trước 421a 2.570.351.550 10.853.068.451
- LNST chưa phân kỳ này 421b 33.905.518.398 4 4 .4 3 1 .8 1 3 .7 0 7

12. Nguồn vốn đầu tư XD CB 422
n . Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 0 0

1. Nguồn kinh phí 431

2. Nguồn kinh phí đã hưứi thành TSCĐ 432 •

Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 ) 440 610.821.786.668 699.153.322.304

Người lập biểu
(kỷ, họ tên)

'{'êc

Phạm Thị Hồng Vân 
Ghi chú

Kế toán trưởng
(kỷ, họ tên)

ỗ t T ) j

Nguyễn Thị Hiền

0
Lập ngày 18 tháng 07 năm 2017 

Giám đốc
đống dắup~

Hoàng Văn Tại
1. Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu
2. Số liệu có trong chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().



CÔNG TY CỞ PHẦN PHÂN LÂN 
NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh trì - TP Hà N ộ i .

Mẩu số B 03 -  DN
(Ban hành theo T hông tư số 2 0 0 /2 0 14/TT-B TC  

N gày  2 2 /1 2 /2 0 1 4  của B ộ  Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIÈN TỆ
(Theo phương pháp gián tiêp) (*)

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017 ( Dạng đầy đủ)
Đơn vị tính: VN đông

CHỈ TIÊU

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

Mã sổ

\l. Lợi nhuận trước thuế

12. Điều chỉnh cho các khoản

LŨY KẾ TỪ ĐÀU NẤM ĐẾN CUÓI QUÝ

6 tháng đâu Năm Ị g tháng Năm trước

T

01 42.798.250.942 42.679.105.846

- Khấu hao TSCĐ 02 5.579.944.503

- Các khoản dự phòng 03

Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hôi đoái chưa thực hiẹn 04 2.613.991

Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 -3.359.529.205

-Chi phí lãi vay 06

5.569.220.91

20.793.854

-5.701.000.570

1.019.915.000

\ĩ. Lợi nitĩĩạn tư hoạt động kinh doanh trước thay đôi 
Ịvốrt lưu động ______________________
- Tăng, giảm các khoản phải thu

- Tăng, giảm hàng tồn kho

08

09

45.021.280.231

-55.867.384.603

10 144.292.584.446

- Tăng giảm các khoản phải ừả (Không kể lãi vay phải 
trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)

- Tăng, giảm chi phí trả ữước

- Tiền lãi vay đã ừả

11 -103.044.911.494

12 24.699.323.000

13

43.588.035.044

16.717.770.387

* 108.669.804.581

-70.262.124.752

13.661.137.667

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

14

15

-854.898.276

Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16

\Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20

-1.481.400.000

52.764.593.304

-4.857.984.930

184.200.000

-4.937.306.597

102.763.531.400

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

ĩ~TỈen chi đi mĩĩã "sam, xây dựng TSCĐ và các tài sản 21 -3.445.801.645

[ khác

-6.590.069.161

dài hạn!
2~TỈIn tím tư thãnh ly, nhượng bán TSCĐ và các tài 22



CHỈ TIÊU Mã số 6 tháng đâu Năm 
_____ naỵ_______

6 tháng Năm trước

1
.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị 

chác ______________
23 - 10 .000 .000.000

.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn 24 
vị khác _ _____________

10.000.000.000

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khấc 25

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26

7 .Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 2.297.843.205 5.701.000.570

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 -1.147.958.440

DDL Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

LTien thũ tư phát hanh cố phiếu, nhận vốn góp của chủỊ 31 
sở hữu __________________
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cố 32 
phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33

4.Tiền chi trà nợ gốc vay 34

5 .Tiền chi trà nợ thuê tài chính 35

6. Cổ tức, lợi nhuận đã ừả cho chủ sở hữu 36 -11.130.675

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 -11.130.675

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 51.605.504.189

-889.068.591

-43.460.185.500

-43.460.185.500

58.414.277.309

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60

Anh hương cua thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại Ị 61 
tệ _________ _______
Ảnh hưởng của việc tái phân loại các khoản tương 
đương tiền cuối kỳ _____________________

62

142.366.715.224

1.472.771

188.822.756.924

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 193.973.692.184 247.237.034.233

Người lập biểu
' (Ký, họ tên)

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2017 
Ke toán trưởng ^ r ^ ĩồ n s L  Giám đôc

(Kỷ, họ tên)

PV m m  Thi Hnnợ Vân Nsuvễn Thị Hiền Hoàng Văn Tại



Đon vị: CÔNG TY CP PHÂN LÂN NC VĂN ĐIẺN 

Điạ chi: Vãn Điển- Thanh Trì- Hà Nội

Mau số B09 - DN  
(Ban hành theo thông tư sổ 

200/2014/TT-BTC ngày 
22/12/2014 của Bộ tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN Đ ộ  
Cho kỳ k ế  toán từ  ngày 1/1/2017 đến 30/6 /2017

I. ĐẶC ĐIỄM HOẠT ĐỘNG CỦA DÒ ANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phàn

Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển là Công ty cổ phần được thành lập từ việc chuyên 
đổi cổ phần hoá từ doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 530/QĐ-HCVN ngày 30 tháng 11 
năm 2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty hoá chất Việt Nam về việc chuyển đôi Công ty phân 
lân nung chảy Văn Điển thành Công ty cổ phàn. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh số 0100103143 do Sơ kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 
29/12/2009 Đăng ký thay đổi lần thứ 1: ngày 06 tháng 08 năm 2012. Đàng ký thay đôi lân thứ 5: 
ngày 11 tháng 10 năm 2016.

Trụ sở chính của Công ty tại: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố 

Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty là: 376.653.480.000 đồng

2 Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuât và kinh doanh phân bón các loại;...

3. Ngành nghề kỉnh doanh:

Hoạt động chính của Công ty Là:
- Sản xuất, kinh doanh phân lân nung chảy, các loại phân bón khác, vật liệu xây dựng, bao bì 

-.Xuất khẩu phân lân nung chảy và các loại phân bón khác
- Nhập khẩu phân bón và các loại nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

- Chế tạo máy móc, thiết bị sản xuất các loại phân bón

- Lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất các loại phân bón

- Chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất các loại phân bón.

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng sản xuất các loại phân bón

- Lắp đặt hệ thống điện để sản xuất các loại phân bón.

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước để sản xuất các loại phân bón

- Gia công cơ khí để sản xuất các loại phân bón.

- Vận tải hàng hoá bằng ôtô chuyên dụng và ôtô khác.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Từ 01/01 đến ngày 31/12

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài 

chính

6. Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty còn: Không



- Danh sách các công ty liên doanh, liên kêt: Không
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: Không

0

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính
(Co so sánh được hay khong, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyên đôi hình thức 
sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài vê kỳ so sanh...)

Trong kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017, không có sự kiện trọng yêu nào xảy ra 
đòi hỏi phải trình bày hay công bô trên Báo cáo tài chinh. 

n. KỲ KÉ TOÁN, ĐƠN VỊ TIÊN TỆ s ử  DỤNG TRONG KÉ TOÁN

1. Kỳ kế toán
Kỳ kế toán năm của Công ty theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01/01 và kêt thúc vào ngày 

31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III. CHUẢN M ực VÀ CHÉ Đ ộ KỂ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng :
Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư sô 200/2014/TT - BTC 

ngày 22/12/2014 cuá Bộ Tài chính và Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 của Bộ Tài
c h ừ ủ i  v ề  h ư ớ n g  d ẫ n  s ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  T T 2 0 0 / 2 0 1 4 / T T - B T C .

2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kể toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà 
nươc ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bầy theo đúng qui định của từng chuân mực, 
thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kê toán hiện hanh đang áp dụng

' IV. CÁC CHÍNH SÁCH KỂ TOÁN ÁP DỤNG •
1. Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt nam

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:

3 Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng đê chiêt khâu dòng tiên

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiên gửi ngân hàng, tiên đang 
chuyển tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 03 ứiáng 
ke tư ngày mua có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiên xác 
định và không có nhiều rủi ro ừong chuyển đổi thành tiền.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được qui đổi ra đồngViệt Nam theo tỷ giá bình 
quân liên ngan hàng tại thời điểm phát sinh, nghiệp vụ. Tại thời điểm cuôi năm các khoản mục tiên tệ 
có gốc ngoại tệ được qui đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam công bố tại ngày kết thúc niên độ kê.toán



Chenh lẹch tỷ giá thực tê phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản 
mục tiên tệ có gôc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài 
chính trong năm tài chính.

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

c) Các khoản cho vay;

d) Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết; 

đ) Đầu tư vào công cụ vốn, của đon vị khác;

e) Các phương pháp kê toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

- Các khoản phải thu được trinh bày ừên Báo cáo tài chính theo giá ừị ghi sổ các khoản phải thu 
khach hang va phai thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nơ phải thu 
khó đòi.

- Dự phong nợ phai thu khó đòi được trích lập cho từng khoản phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi
nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xẩy ra đối với từng khoản nợ phải
thu.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tăc ghi nhận hàng tôn kho: Hàng tôn kho được tính theo giá gốc.Trường hợp giá trị 
thuần có thể thực hiện được thấp hom giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Giá gốc hàng tồn kho bao gồm : giá mua; chi phí vận 
chuyên, bôc xêp, bảo quản trong quá ừinh mua hàng và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát 
sinh để co được hàng tồn kho ở địa điểm và ừạng thái hiện tại-

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Hàng tôn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
«

- Phương pháp lập dự  phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được 
lạp vao thơi điem CUOI nam la so chênh lệch giữa giá gôc của hàng tôn kho lớn hơn giá ừị thuần có 
thể thực hiện được.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, BĐS đầu tư:



Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử 
dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ 
kế và giá trị còn lại

Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại 
của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát 
sinh ban đầu, liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định thuê tài 
chính được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được ữích theo phương pháp đường thẳng.

TSCĐ thuê tài chính được trích khấu hao như TSCĐ của Công ty. Đối với TSCĐ thuê tài chính 
không chắc chắn sẽ được mua lại thì sẽ được tính ữích khấu hao theo thời hạn thuê khi thời hạn thuê 
ngắn hơn thời gian sử dụng hữu ích.

Công ty thực hiện chính sách kế toán đối với tài sản cố định và khấu hao TSCĐ theo hướng dẫn tại 
Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng 
và ừích khấu hao TSCĐ.

9. Nguyên tắc kế toán các họp đồng họp tác kinh doanh:

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của một năm tài chính 
hoặc một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là chi phí ừả trước ngắn hạn và được tính vào chi 

phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh
của nhiều niên độ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả
hoạt động kinh doanh trong các niên độ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán 
được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp 
lý. Chi phí trả trwocs được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường 
thẳng.

«

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính:

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay :



Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi 
vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuât TSCĐ dờ dang được tính vào giá tri 
TS đó (được vốn hoa) khi có đủ các điểu kiện qui định trong Chuẩn mực kế toán Việt nam số 16 
"chi phí đi vay "

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh 
trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biên cho chi phí sản xuât kinh 
doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát 
sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bô sung hoặc ghi giảm chi phí tương 
ứng với phần chênh lệch.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải ưả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về 
khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại ngày kết thúc kỳ kê toán năm hoặc tại ngày 
kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

Những khoản chi phí liên quan đến khoản .dự phòng phải trả đã lập ban đâu mới được bù đăp 
bằng khoản dự phòng phải trả đó.

Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải ừ ả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn 
số dự phòng phải trầ lập ở kỳ báo cáo được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuât kinh doanh trong kỳ 
trừ khoản chênh lệch lớn hơn của khoản dự phòng phải ừả về bảo hành công trình xây lăp được 
hoàn nhập vào thu nhập khác ừong kỳ.

* Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác:
% »

Các khoản phải ừả người bán, phải trà nội bộ, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là
nợ ngẳn hạn.

- Có thời hạn thanh toán trên 1 năm hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là 
nợ dài hạn.

Tài sản thiếu chờ xử lý được phân loại là nợ ngắn hạn.

Thuế thu nhập hoãn lại được phân loại là nợ dài hạn.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện:

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi:

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực góp của chủ sở hữu



Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế 
phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành eổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát . 
hành cổ phiếu quỹ. Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu hoặc tái phát 
hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm Thặng dư vốn cổ phần.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh 
nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biểu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) 
liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này; và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận tò các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ 
(-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kể toán và điều chỉnh hồi tố sai sót 
trọng yếu của các năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phhói có thể đuợc chia cho các nhà đầu 
tư dựa ừên tỷ lệ vốn góp sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã ừích lập các quỹ dự 
phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng:

Doanh thu bán hàng ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện sau:

+ Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển 
giao cho người mua

+ Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sờ hữu hàng hoá hoặc quyền 
kiểm soát hàng hoá

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn

+ Xác định được Chi phí liên quan đến việc bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Doanh thu cung cấp dịch vụ'được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một 
cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi 
nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ 
đó.

Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thoả mãn các điều kiện sau

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế tò giao dịch cung cấp dịch vụ đó

+ Xác định được Phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán

+ Xác định được Chi phí phát sinh cho giao dịch và Chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp 
dịch vụ đó

+ Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo’ phương pháp đánh giá 
công việc hoàn thành



- Doanh thu hoạt động tài chính
*

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh 
thu hoạt động tái chính khác được ghi nhận khi thoả mãn đồng thòi hai (2) điêu kiện sau:

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

+ Doanh thu được xác định tương jđối chắc chắn

Cổ tức lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc quyền nhận lợi 

nhuận từ việc góp vốn.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

- Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

Các khoản được ghị nhận vào chi phí tài chính bao gồm 

+ Chi phí đi vay vốn.

+ Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ

+ Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đâu tư tài chính.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng phát sinh ữong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động 

tài chính.
* t

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi 
phí thuế thu nhập hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế 

TNDN trong năm hiện hành
Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, sô 
chênh lêch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuê TNDN

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:



1. Tiền
Đơn vị Ịính

Số Cuối kỳ 30/06/2017
:VND

Đầu năm 01/01/2017

- Tiên mặt
- Tiền gừi ngân hàng không kỳ hạn
- Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng

Cộng

1.342.722.079
37.630.970.105

155.000.000.000
193.973.692.184

19.302.063
26.347.413.161

116.000.000.000
142.366.715.224

2. Các khoản đầu tư tài chính: Số Cuéi kỳ 30/06/2017 Đầu năm 01/01/2017

Đầu tư  nắm giữ  đến ngày đáo hạn 

- Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng

Giá gốc Giá trị ghi sổ 

10.000.000.000 10.000.000.000

Giá gốc 

10.000.000.000

Giá tri ghi sỗ

10.000.000.000

3. Phải thu của khách hàng số  Cuối kỳ 30/06/2017 Đầu năm 01/01/2017

a) Phải thu khách hàng ngăn hạn
+ Cty TNHH 1 TV Minh Tân 
+ Cty CP XNK HC Niền Nam 
+ Cty CP vật tư No Bình Dương 
+ Ban kinh tế - Xã hội HND tình Thái Nguyên 
+ Cty CP XNK Hà Anh 
+ Cty TNHH TM dvụ Nghĩa Phát 
+ Ctý TNHH VT No XD Anh Thái 
+ Cty CP TM Hiền Lương Quảng Trị 
+ Cty CP phân bón mùa vàng 
+ HTX dịch vụ No tổng hợp Hoa Sơn 
+ Cty TNHH Quốc Anh Nha Trang 
+ Hội nông dân huyện Yên Định 
+ Các khách hàng khác

17.740.603.810
19.181.396.000

546.977.261
431.185.632

11.412.959.895
924.770.579

410.550.000

573.400.000

452.340.000 
2.470.885.570

•

546.977.261
766.086.732

1.651.480.194
138.000.000
232.800.000 
657.971.012
326.550.000 
304.045.250 
454.519.153

Cộng 54.145.068.747 5.078.429.602

b) Phải thu khách hàng dài hạn:
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (Các đơn vị trong cùng Tập đoàn): 
. + cty  CP XNK HC Niền Nam . 19.181-396-OỔO

0

Cộng 19.181.396.000 0

4. Phải thu về cho vay ngắn hạn Số Cuối kỳ 30/06/2017 Đầu năm 01/01/2017

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

- Cho Cty cơ  khí hoá chất Hà Bắc 1.140.813.975 1.140.813.975 1.140.813.975 1.140.813.975

5. Phải thu khác Số Cuối kỳ 30/06/2017 Đầu năm 01/01/2017

a) Ngẳn hạn:
- Ký cược, ký quỹ
- Lương HĐ Quản trị không trực tiếp điều hành
- BHXH Thanh Tri
- BHXH -YT CBCNV
- Thuế TNCN
- Tạm ứng
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn 
-Tạm ứng trả cô tức
- Bào hiểm xã hội

Giá trị Dự phòng

100.000.000 0 
80.000.000 0 
53.399.833 0 

945.948 
295.603.000 0 
341.513.801 0 

1.061.110.000 0

'414.389.089
0

Giá trị

100.000.000
192.000.000
60.811.669

1.447.493
58.831.270

418.270.649
1.188.230.000

18.790.154.775
390.918.889

Dự phòng

0
0

0
0
0

0

Cộng 2.346.961.671 0 21.200.664.745 0



b) Dài hạn: 0 0

6. Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi trên đường
- Nguyên nhiên liệu, vật liệu
- Công cụ dụng cụ
- Chi phí sàn xuất kinh doanh dờ dang
- Thanh phẩm
- Hàng hoả
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế

Cộng

7. Chi phí trả trước 

a) Ngắn hạn:
- Chi phí vận chuyển của hàng chưa tiêu thụ
- Chi phí biển quản cáo

SỐ Cuối k ỳ  30/06/2017

G
Đầu năm 01/01/2017

G iá trị

96.373.801.206
21.721.542

797.628.903
79.810.425.833

44.494.723.972

D ự  phòng

0
0
0
0
0
0
0
0

G iá gốc

85.439.898.699
29.933.465

27.454.237.826
126.469.531.996

126.397.283.916

D ự  phòng

0
0
0
0
0
0
0
0

b) Dài hạn:

8. Tài sản dở dang dài hạn:
a) Chi phi sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn:

b) Xây dựng cơ bản dở dang:
- Công trình xưởng NPK Thái Bình
- Công trình nhà máy lân Thanh Hoá

Cộng

9. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến 
khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

Cộng

2.030.823.550

221.498.301.456 0 365.790.885.902 0

Số Cuối kỳ 30/06/2017 Đầu năm 01/01/2017

3.028.640.000 26.802.063.000

673.733.333 1.599.633.333

3.702.373.333 28.401.696.333

-24.699.323.000

Số Cuối kỳ 30/06/2017 Đầu năm 01/01/2017

12.456.902.666 12.279.277.666

85.548.746.028 82.280.569.383

98.005.648.694 94.559.847.049

SỐ Cuối kỳ 30/06/2017 Đầu năm 01/01/2017

2.030.823.550

2.030.823.550 2.030.823.550



10. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: đông
* Nguyên giá TSCĐ cuôi năm chờ thanh lý :
* Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai.
* Các thay đổi khác về TSGĐ hữu hình Trang 10



11. lang, giam 1 SLI» vu U1U11 

Khoản mục
Quyền 
sử dụng 

đất

Bản quyền 
bằng sáng chế

Nhãn
hiệu
hàng
hóa

Phần mềm 
kế toán

rscĐ
Vô

hình
khác

• #
Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ vô hình
Số dư đầu năm 34.193.162.000 165.000.000 34.358.162.000

- Mua trone năm
0

- Tao ra từ nôi bô doanh nghiệp
- Tăne do hơD nhất kinh doanh
- Tăng khác
- Thanh lý, nhượng bán.

Số dư cuối năm 34.193.162.000 165.000.000 34.358.162.000

Giá tri hao mòn luv kê
Sổ dư đầu năm 34.193.162.000 0 165.000.000 34.358.162.000

- Khấu hao trong năm
0

- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác

Số dư cuối năm 34.193.162.000 165.000.00C 34.358.162.000

Giá tri còn lai của TSCĐ vô hìn
- Tai ngày đâu năm

h
c c ( c 0

- Tai ngày cuối năm ( t 0

12. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính: Không có

13. Tăng giảm bất động sản đầu tư: Không có

14. Tài sản khác:

15. Vay và nợ thuê tài chính: Không có

Trang 11



16. Phải trả ngưòi bán Số Cuối kỳ 30/06/2017 Đâu năm 01/01/2017

Giá trị. số có khả Giá trị Số có khâ

năng trả nợ năng trả nợ

a) Các khoản phải trả nguòi bán ngắn hạn
+ Cty TNHH Hoàng Ngân 7.341.608.911 7.341.608.911 14.278.190.860 14.278.190.860

+ Cty CP TM kim khí Tiến Đức 1.265.810.700 1.265.810.700 0

+ Chi nhánh điện lực Thanh Trì 788.180.800 788.180.800 776.849.150 776.849.150

+ Cty TNHH MTV Apatít Việt Nam 24.272.776.701 24.272.776.701 22.861.921.072 22.861.921.072

+ Cty TNHH Đại lý hàng hài Thái Bình Dương 6.608.342.565 6.608.342.565 9.889.144.140 • 9.889.144.140

+ Cty CP bao bì pp Hải Phòng 2.176.710.184 2.176.710.184 3.214.307.795 3.214.307.795

+ Cty CP hoá chất Đức Giang Lào Cai 4.351.390.000 4.351.390.000 4.384.663.500 4.384.663.500

+ Cty CP Cơ Long 0 502.266.875 502.266.875

+ Cty CP bao bì VLC 5 3 0 .6 4 0 .0 0 0 530.640.000 0

+  Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình 0 0

+  Cty CP Quảng cáo và TM Lạc Việt 1.056.400.000 1.056.400.000 1.481.440.000 1.481.440.000

+  Cty CP Secpentin và phân bón Thanh Hoá 1.266.141.347 1.266.141.347 1.153.785.000 1.153.785.000

+  Cty CP dịch vụ đường sắt Hà Nội DAP 1.110.493.829 1.110.493.829 1.247.113.447 1.247.113.447

+  Cty TNHH cơ khí XD Phúc Sơn 2.674.131.570 2.674.131.570 0

+  Cty TNHH Thuỷ Ngân 2.821.250.000 2.821.250.000 0

+  Cty CP đường Hà Hải 0 5 9 8 .7 2 9 .9 0 8 598.729.908

+  Cty TNHH s x  v à  TM Bình Minh Hưng Y ê n 347.741.748 347.741.748 434.124.732 434.124.732

+ Báo Nông nghiệp Việt Nam 0 964.022.500 964.022.500

+ Cty CP CP thiết kế CN Hoá Chất 0 3.726.961.385 3.726.961.385

+ Cty CP vật tư No II Đà Nằng 0 709.577.000 709.577.000

+ Phải ứà các đối tượng khác 4.764.746.593 4.764.746.593 3.840.242.518 3.840.242.518

Cộng 61.376.364.948 61.376.364.948 70.063.339.882 70.063.339.882

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn:
c) Sổ nợ quá hạn chưa thanh toán
d) Phải trả ngưòi bán là các bên liên quan:

+ Cty TNHH MTV Apatít Việt Nam 24.272.776.701 22.861.921.072

+ Cĩy CP XNK hoá chất Miền Nam ( • 199.533.333

Cộng 24.272.776.701 0 23.061.454.405 0

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: Đâu năm SỔ phải nộp  
trong kỳ

SỐ đã thực nộp 
trong kỳ

Cuôi kỳ

a) Phải nộp:
- Thuế GTGT
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế Tài nguyên
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất
- Thuế xuất khẩu

Cộng

0
14.496.000  

0

0
14.496.000

4.733.045.724

78.820.800

7.061.761.000 
261.339.840  

12.134.967.364 0

854.898.276

80.611.200

3.729.853.000

261.339.840

4.926.702.316«

3.878.147.448

12.705.600

0

3.331.908.000
0

7.222.761.048

b) Phải thu:
-  Thuế nhà đất, tiền thuê đất
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân

4.159.686.820

686.187.381

4.159.686.820

1.055.564.586 462.897.692

0

0

93.520.487

C ộ n g 4.845.874.201 5.215.251.406 462.897.692 93.520.487



18. Chi phí phải trả
a) Ngắn hạn:

- Chi phí tín chấp, trách nhiệm phải trả, Quảng cáo
- Chi phí đầu tư th ị trường trích trước

30/06/2017

16.000.000
18.000.000.000

Đơn vị tính: VND 

01/01/2017

2.143.132.720

b) Dài hạn:
Cộng

19. Phải trả khác:
a) Ngắn hạn:

- Kinh phí công đoàn

- Quĩ An sinh
- Phải trà khách hàng đặt cọc mua hàng
- Tiền lãi đặt cọc mua hàng:

- Cổ tức, lợì nhuận phài trả

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

b) Dài hạn:
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng 
mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)
20. Doanh thu chưa thực hiện

18.016.000.000 2.143.132.720

30/06/2017 01/01/2017

482.789.000 181.825.000

812.155.000 742.005.000

5.090.362.909 111.114.828.246

105.527.000 657.024.000

18.963.479.975 99.417.425

204.201.945 ; 4.010.322.105

25.658.515.829 116.805.421.776

21. Trái phiếu phát hành

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

23. Dự phòng phải trả: 
a) Ngắn hạn:

- Chi phí sửa chữa lớn

30/06/2017 01/01/2017

2.500.000.000

Cộng 2.500.000.000

b) Dài hạn:



/ốn chủ sở hữu:
ing đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

Các khoản muc thuôc vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu Vốn góp của 
chủ sở hữu

Quỹ đầu tư phát 
triển •

Quỹ dự phòng 
tài chính

Quỹ khác thuộc 
vốn chủ sở hữu

Lọi nhuận ST 
chưa phân phối

Tổng cộng

A 1 2 3 4 5 6

ư đầu năm trước 289.734.570.000 82.664.240.636 0 14.890.700.000 81.347.997.720 468.637.508.356

g trong kỳ:
ing vốn trong năm trước 86.918.910.000 86.918.910.000

li trorig năm trước 44.431.813.707 44.431.813.707

ing khác 19.691.923.132 3.281.900.000 1.668.758.864 24.642.581.996

tn trong kỳ
0

lân phối lơi nhuận (72.163.688.133) (72.163.688.133)

ảm khác -72.028.210.000 -14.890.700.000 (86.918.910.000)

lư Cuối năm trước 376.653.480.000 30.327.953.768 0 3.281.900.000 55.284.882.158 465.548.215.926

g trong kỳ: -
íng vốn trong năm nay

0

íi trong năm nay 33.905.518.398 33.905.518.398

íng khác
0

lẫn phổi lơi nhuần 11.359.032.608 11.359.032.608

m trong kỳ • 0

lảm quĩ trong năm nay
0

lân phối lơi nhuân 52.714.530.608 52.714.530.608

iảm khác
* 0

lư cuôi năm nay 376.653.480.000 41.686.986.376 0 3.281.900.000 36.475.869.948 

m  /n

458.098.236.324

/9Í117

ốn góp của Tập đoàn Hoá Chất 
ốn góp của các đối tượng khác:

Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%)
252.568.870.000 67% 252.568.870.000 67%
124.084.610.000 33% 124.084.610.000 33%

Cộng 376.653.480.000 100% 376.653.480.000 100%
Trang 14



Đ ơn vị tính: VND
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và 
phân phối cổ tức, chia lợi nhuận 30/06/2017 01/01/2017•

- Vôn đẩu tư của chủ sở hữu
+ Vốn góp đầu năm 376.653.480.000 289.734.570.000
+ Vôn góp Tăng trong năm 86.918.910.000
+ Vôn góp giảm trong năm
-t- vốn góp cuối năm 376j653.480.000 376.653.480.000

- Cố tức, lợi nhuận đã chia 37.665.348.000 43.460.185.500

d. Cổ phiếu 30/06/2017 01/01/2017
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 37.665.348 37.665.348
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra cộng chúng

+ Cổ phiếu phổ thông 37.665.348 37.665.348
+ Co phiếu ưu đãi

- Số lượng Cổ phiếu được mua lại
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành 37.665.348 37.665.348
+ Cổ phiếu phổ thông 37.665.348 37.665.348
+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/CP 10.000 đồng/CP
đ. Cổ tửc

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

+ Cố tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: .
’ 1  r ,  *

- Cô tức của cô phiêu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận

e. Các quĩ của doanh nghiệp 30/06/2017 01/01/2017
- Quĩ đầu tư phát triển 41.686.986.376 30.327.953.768
- Quĩ khác thuộc vốn chủ sở hữu 3 .2 8 1 .9 0 0 .0 0 0 3.281.900.000

Cộng 44.968.886.376 33.609.853.768

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

27. Chênh lệch tỷ giá 30/06/2017 01/01/2017

28. Nguồn kinh phí

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán __ 30/06/2017 01/01/2017
a) Ngoại tệ các loại: ~ ’

-USD: 141.019,390 298,900



8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 
nghiệp
a) Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

Chi phí nguyên vật liệu 
Chi phí nhân công 
Chi phí khấu hao TSCĐ 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 
Chi phí bằng tiền khác

b) Các khoăn chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

Chi phí nguyên vật liệu 
Chi phí nhân công 
Chi phí khấu hao TSCĐ 
Chỉ phí dịch vụ mua ngoài 
Chi phí bằng tiền khác

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi 
phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm 
hàng hóa

- Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi
- Các khoản ghi giảm khác

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;
- Chi phí bằng tiền khác

cộng

10. C hi phí thuế thu nhập doanh nghiệp h iện  hành

10.1.Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế
10.2. Thu nhập tính thuế TNDN

10.4. Tỏng Chi phí thuế TNDN hiện hành

11. Chi phi thuê thu nhặp doanh nghiệp hoãn
la i

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các 
khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc 
hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ 
khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ 
các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ 
việc hoàn nhập thuế TNDN hoãn lại phải trả;

-  T ổ n g  ch i p h í thuế TNDN h o ã n  lạ i

Kỳ này Kỳ trước

16.072.223.823
375.831.245

6.230.802.000
609.193.706
783.804.180

8.072.592.692

14.750.516.041
388.868.180

5.003.716.000
408.091.956
808.961.948

8.140.877.957

111.618.854.908
387.025.746

1.701.529.000
12.334.892

88.763.839.206
20.754.126.064

105.404.244.159
313.456.029

1.356.864.000
87.109.160

101.109.536.909
2.537.278.061

0 0

KỲ nàv Kỳ trước
344.843.450.240 344.138.914.782
49.590.152.172 48.695.444.250

5.579.944.503 5.569.220.914
89.992.871.443 102.023.399.857
31.838.370.997 14.095.788.753

521.844.789.355 514.522.768.556

Kỳ này Kỳ trước .

42.798.250.942 0 42.679.105.846
42.798.250.942 42.679.105.846
8.559.650.189 8.535.821.169

Kỳ này Kỳ trước



VIII. Thong tin bo xung cho các khoản IÌ1UC trình bày trong báó cáo lưu chuyển tiền 
tệ:
1. Các giao dịch không băng tiên ảnh hưởng 
đ ến  b áo  cá o  lư u  ch u y ể n  t iền  tệ  tr o n g  tư ơ n g  
lai:

Kỳ này _____ Kỳ trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên ~

quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê 
tài chính

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ 
phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiên do doanh nghiêp nắm giữ 
nhưng không được sử dụng:
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thông thường
- Tiền thu từ phát hành ữái phiếu chuyển đổi
- Tiên thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân 

loại là nợ phải trả
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu 

chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ
- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông
- Tiền ừả nợ gốc trái phiếu thông thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
- Tiền ữả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là 

nợ phải trả
- Tiền chi ừả cho giao dịch mua bán lại trái 

phiếu chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

Trang 18
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IX. Những thông tin khác Đơn vi tính: VNĐ

1. Trình bày tài sản,doanh thu,kết quả kinh doanh theo bộ phận ( theo lĩnh vực kinh doanh hoặc 

khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán sô 28 " Báo cáo bộ phận " ( 2)

a. Công cụ tắi chính: ' Đơn vi tính: VNĐ •
Các loại công cụ tài chính của Công ty:

Giá tri sổ kế toán
Tài sản tài chính 30/06/2017 Số đầu năm

Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng

Tiền và các khoản tương đương tiền 193.973.692.184 142.366.715.224

Phải thu khách hàng, phải thu khác, 57.632.844.393 (1.894.410.633) 27.419.908.322 (1.894.410.633)
phải thu về cho vay

Đầu tư ngắn hạn 10.000.000.000 10.000.000.000
Cộng 261.606.536.577 (1.894.410.633) 179.786.623.546 (1.894.410.633)

Giá tri sổ kế toán
Nợ phải trả tài chính 30/06/2017 Số đầu năm

Phải trả người bán, phải trả khác 87.034.880.777 186.868.761.658

Chi phí phải trả 18.016.000.000 2.143.132.720
Cộng 105.050.880.777 189.011.894.378

Do thông tư số 210/2009/TT-BTC và các quy định hiện hành yêu cầu trình bày báo cáo tài chính và thuyết 

minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra các hưáng dẫn tương đương cho việc đánh giá 

và ghi nhận giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính nên Công ty chưa đánh giá giá trị 

hợp lý của tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính tại ngày kết thúc liên độ kế toán.

Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây 

dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức độ hợp lý giữa chi pfú rủi ro phát sinh và chi phí 

quản lý rủi ro. Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo sự cân 

bằng hợp lý giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.



Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về giá và lãi xuất.

Rủi ro về giá

Công ty chịu rủi ro về giá của các công cụ vốn phát’sinh từ các khoản đầu tư cổ phiếu dài hạn do tính không 

chắc chắn về giá tương lai của cổ phiếu đầu tư.

Rủi ro về lãi suất:

Công ty phải chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài 

chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi khi Công ty có phát sinh các khoản tiền 

có hoặc không có kỳ hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách 

phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty.

Rủi ro tín dụng:

Rủi ro tín dụng là một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực 

hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro túi dụng từ 

hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối vói các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính 

(bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác), cụ thể như sau:
Từ 1 năm 
trở xuống

Trên 1 nãm 
đến 5 năm

Trên 5 năm Cộng

Tại ngày 30/06/2017

- Tiền và tương đương tiền: 193.973.692.184 *
•

193.973.692.184
- Phải thu khách hàng, phải thu khác: 56.492.030.418 56.492.030.418
- Các khoản cho vay 1.140.813.975 1.140.813.975
- Đầu tư ngắn hạn 10.000.000.000 10.000.000.000

Cộng 261.606.536.577 261.606.536.577

Tại ngày 1/1/2017

- Tiền và tương đương tiền: 142.366.715.224 142.366.715.224
- Phải thu khách hàng, phải thu khác: 2 6 .2 7 9 .0 9 4 .3 4 7 26.279.094.347
- Các khoản cho vay 1.140.813.975 1.140.813.975
- Đầu tư ngắn hạn 10.000.000.000 10.000.000.000

Cộng 179.786.623.546 179.786.623.546



Rủi ro thanh khoản:

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro 

thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời • • 
điểm đáo hạn khác nhau.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp 

đồng (trên cơ sở dòng tiền của các khoản gốc) như sau:

Từ 1 năm Trên 1 năm 

đến 5 năm

Trên 5 năm Cộng

Tại ngày 30/06/2017

- Vay và nợ:

- Phải trả người bán, phải trả khác:

- Chi phí phải trả
Cộng

Tại ngày 1/1/2017

- Vay và nợ:

- Phải trả người bán, phải trả khác:

- Chi phí phải trả
Cộng

0

87.034.880.777 87.034.880.777

18.016.000.000 18.016.000.000

105.050.880.777 . 105.050.880.777

0

186.868.761,658 186.868.761.658

2.143.132.720 2.143.132.720

189.011.894.378 189.011.894.378

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các 

khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

Rủi ro về tỷ giá hối đoái

Cty chịu rủi ro về tỷ giá do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến 

động theo những thay đổi của tỷ giá ngoại tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phí của Công ty được thực 

hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam. Công ty không có hoạt động nhập khẩu mà chỉ có hoạt động 

xuất khẩu, tuy nhiên doanh thu và các khoản thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng không cao trong tổng doanh thu 

của Công ty, do đó rủi ro từ tỷ giá hối đoái rất thấp..................



b. Báo cáo bộ phận: Đơn v . tính: VNĐ

Báo cáo theo lĩnh vực kinh doanh:

Báo cáo bộ phận được lập theo quy định (tại thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính) 

được trình bày theo nhóm hàng sản xuất kinh doanh như sau:
*

C hi tieu  SP phản lân SP NPK các loại; Sản phẩm khác: Tổng cộng

nung chảy Supetecmo. Cân thuê, vỏ bao...

Doanh thu thuần 593.614.621.560 108.729.370.750 869.878.251 703.213.870.561

Giá vốn 442.209.847.108 94.331.883.517 211.942.947 536.753.673.572

Lợi nhuận gộp 151.404.774.452 14.397.487.233 657.935.304 166.460.196.989

Báo cáo theo khu vực địa lý:

Báo cáo bộ phận được lập theo quy định (tại thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính) 

được trinh bày theo khu vực địa lý như sau:

Chl tiêu Miền bác Miền nam Xuất khẩu Tổng cộng

Doanh thu thuần 147.730.768.736 551.077.742.000 4.405.359.825 703.213.870.561



Đơn vi tính: VNĐ

2- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

a/ Các khoản phải thu khách hàng và trả trước cho người bán Kỳ này Kỳ trước

Phải thu khách hàng: 

Trả trước cho người bán 

Cộng:

54.145.068.747 19.773.072.382

8.648.126.757 9.679.095.639

62.793.195.504 29.452.168.021

b/ Các khoản phải trả người bán và người mua trả trước 

Phải trả người bán:

Người mua trả trước:

Cộng:

61.376.364.948

61.473.113.929

96.748.981

55.574.959.947

28.456.276.314

84.031.236.261

3. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thức kỳ kế toán đòi hỏi phải được điều chỉnh hay 

công bố trên báo cáo tài chính này.

4. Thông tin về các bên liên quan
Các giao dịch với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn 6T đầu năm năm 2017:
Mua hàng: Số tiền

- Cty TNHH một thành viên Apatít Việt Nam 66.410.855.629
- Cty CP cao su Đà Nẵng: 220.065.477

(Bán lân, NPK)

Số đầu năm trên Bảng cân đối kế toán được lấy theo số liệu trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 
chuyển sang ngày 01/01/2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm 
toán.

- Cty CP Sơn TH Hà Nội
- Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình
- Cty CP DAP Vinachen
- Cty CP Pin ắc qui Miền Nam 

Bán hàng:
- Qy CP XNK hoá chất Miền Nam: 200.633.790.000

21.582.000
3.294.548.400

838.950.000
37.436.300

NGƯỜI LẬP BIỂU
( Ký,họ tên )

Lập ngày ISẨháng 7 Năm 2017

Phạm Thị H ồng Vân


